
КАРТКА ДНЯ 
 

на 22 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Я людина серед інших людей»  

Тема дня «Лабіринт удачі» 

Вихователь Б’єнь В.М. 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Поясніть дитині чому 

важливо чистити зуби вранці та як це правильно робити. 
 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти бачиш? Який 

у тебе настрій? Чи добре ти почуваєшся? Якщо дитина 

почувається погано, запитайте: «Що сталося?» та допоможіть 

вирішити проблему. 

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з нею 

у вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка там 

погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Тук, тук», яку 

підготувала інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/N-
jqSvpgsoc  

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до відеозаняття  лічильні палички, або те 

що можна їх замінити, картки із зображенням цифр. 

 

6 Заняття Можна долучитись до перегляду відеозаняття «Подорож 

математичними стежками». Проводити буде вихователь старшої 

групи № 3 Б’єнь В.М. 

https://youtu.be/agqhDC0
U-vM 
https://dnz37.edu.vn.ua/12_
Star_group.html  

7 Вправи для очей Після користування комп’ютором або гаджетом рекомендуємо 

провести зорову гімнастику «Бджілка і квітка». 

https://www.youtube.com/w
atch?v=iXK1ltGfooE  

8 Зроби Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки, відпочити під час 

творчої роботи «Осінні вироби з листя». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FLEQh4m5H4Y  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Впродовж дня пропонуємо пограти інтерактивну гру «Один-

багато», яку створила на платформі LearningАpps  вихователь 

Б’єнь В.М. 

 Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки, пограти в онлайн-

пазли «Їжачок-рахівничок», який створила в веб-додатку 

jigsawplanet  вихователь Б’єнь В.М. 

https://learningapps.org/dis

play?v=pzc64u2gt22  

https://www.jigsawplanet.c

om/?rc=play&pid=1f3b978
cf63e  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «вокзал» з будь-якого 

конструктора. Вчіть поєднувати частини конструктора між собою 

та створювати певну будівлю. Виховуйте стійкий інтерес до 

конструювання, вміння емоційно відгукуватися на гру з будівлею 

та іграшкою, запропонуйте використати конструкцію для 

реалізації ігрового задуму. 

 

11 Прогулянка(спостереже

ння, досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки поспостерігайте за вітром, дайте дітям 

уявлення про вітер як явище неживої природи; уточніть знання 

про те, що вітер — це рух повітря, яке пересувається з різною 

швидкістю і силою; формуйте елементи наукового пізнання світу, 

навички правильного дихання в морозну погоду; сприяйте 

розвитку спостережливості; виховуйте допитливість. 

Пограйте в рухливу гру «Чарівна паличка». 

 

 

 

 
 
https://www.youtube.com/w

atch?v=1RBBGoTG6tA  

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо зробити дихально-звукову гімнастику «Журавлик». 
Правильне мовне дихання необхідне для розвитку мовлення, 

оскільки дихальна система – це ні що інше як енергетична база 

для мовної системи. Дихання впливає на звуковимову, 

артикуляцію і голос. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=67nsp58w284&t=1s  

13 Формуємо трудові 

навички 

Удосконалюйте вміння очищати (протирати) різні предмети 

(іграшки будівельний матеріал дитячі меблі тощо) від пилу мити 

іграшки будівельний матеріал обладнання прати речі невеликого 

розміру – лялькову білизну та одяг шкарпетки тощо. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Радимо у вільний час разом з дітьми пограти у сюжетну гру 

«Збираємо ляльку на прогулянку». Це гарна нагода розвивати у 

дітей уміння підбирати одяг для різного сезону, навчити 

правильно називати елементи одягу, закріпити узагальнені 

поняття «одяг», «взуття», формувати активність, самостійність; 

виховуйте дбайливе ставлення до оточуючих. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Про що сьогодні 

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям аудіоказку «Як зайчик 

сон шукав». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Z5U_Ip2WhiU 
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